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RESUMO 
Esta  pesquisa  qualitativa  tem  como  objeto  de  estudo  algumas  experiências  das  ocupações  de  escolas 
públicas estaduais, da rede básica de educação do estado do Rio de Janeiro. Durante aproximadamente 4 
meses – entre os meses de março e junho –  os estudantes da rede iniciaram um processo de ocupações 
das escolas com objetivo de reivindicar diversas pautas. Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo , 
que  discute  as  representações  dos  estudantes  sobre  participação  política  e  construção  da  gestão 
democrática da escola no estado do Rio de  Janeiro. Este movimento surge em uma conjuntura de crise 
política e econômica a nível nacional e também perante uma grave crise financeira da gestão pública do 
estado do Rio de Janeiro, que culminou com o decreto de calamidade pública por parte do governador em 
exercício. Assim como os estudantes, os professores da rede estadual, diversos setores do funcionalismo 
público  estadual,  tais  como  o  judiciário,  o  DETRAN  e  etc,  também  organizam  greves, manifestações, 
passeatas e etc. A principal metodologia utilizada neste trabalho foi a observação participante, realizada 
em quatro escolas, em diferentes espaços  geográficos do estado e distintas  regiões  administrativas da 
rede estadual de educação. Também foi realizada análise de discurso, por meio da consulta a páginas na 
internet. A pesquisa em redes sociais foi feita com base em materiais levantados no facebook, em páginas 
relacionadas com a militância de estudantes do Estado do Rio de  Janeiro. Entre as páginas  investigadas 
estão incluídas páginas de escolas ocupadas, páginas de coletivos de organização das ocupações e outras 
similares. O facebook foi uma ferramenta importante para captar os debates nevrálgicos colocados pelos 
estudantes.  Entre  as  questões  mais  importantes,  podemos  destacar  como  achados:  a  ebulição  dos 
debates  sobre  feminismo;  o  protagonismo  feminino;  a  autogestão;  o  questionamento  do modelo  de 
gestão  escolar  atual;  a  identificação  com  a  participação  política;  crítica  ao  sistema  político  partidário 
vigente;    a  identificação  do  espaço  público  como  espaço  a  ser  ocupado  pela  comunidade  escolar; 
participação  da  comunidade  escolar  no  cuidado  com  o  espaço  escolar  e  na  definição  dos  usos  desses 
espaços;  reflexão sobre a necessidade de  revisão do currículo, ampliando a possibilidade de se debater 
temas  transversais e contemporâneos.   Verificamos, por meio dos discursos dos discentes  fluminenses, 
que as experiências políticas vividas foram significativas para estes sujeitos, na perspectiva da construção 
da  identidade  coletiva,  da  participação  política,  da  centralidade  do  protagonismo  jovem  organizado  e 
descentralizado e, por conseguinte, de seu engajamento como sujeitos históricos.   
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Esta pesquisa qualitativa tem como objeto de estudo algumas experiências das 
ocupações de escolas públicas estaduais, da rede básica de educação do estado do Rio 
de Janeiro. Durante aproximadamente 4 meses – entre os meses de março e junho –  os 
estudantes da rede iniciaram um processo de ocupações das escolas com objetivo de 
reivindicar diversas pautas. Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo3, que 
discute as representações dos estudantes sobre participação política e construção da 
gestão democrática da escola no estado do Rio de Janeiro. Este movimento surge em 
uma conjuntura de crise política e econômica a nível nacional e também perante uma 
grave crise financeira da gestão pública do estado do Rio de Janeiro, que culminou com 
o decreto de calamidade pública por parte do governador em exercício. Assim como os 
estudantes, os professores da rede estadual, diversos setores do funcionalismo público 
estadual, tais como o judiciário, o DETRAN e etc, também organizam greves, 
manifestações, passeatas e etc. A principal metodologia utilizada neste trabalho foi a 
observação participante, realizada em quatro escolas, em diferentes espaços geográficos 
do estado e distintas regiões administrativas da rede estadual de educação. Também foi 
realizada análise de discurso, por meio da consulta a páginas na internet. A pesquisa em 
redes sociais foi feita com base em materiais levantados no facebook, em páginas 
relacionadas com a militância de estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Entre as 
páginas investigadas estão incluídas páginas de escolas ocupadas, páginas de coletivos 
de organização das ocupações e outras similares. O facebook foi uma ferramenta 
importante para captar os debates nevrálgicos colocados pelos estudantes. Entre as 
questões mais importantes, podemos destacar como achados: a ebulição dos debates 
sobre feminismo; o protagonismo feminino; a autogestão; o questionamento do modelo 
de gestão escolar atual; a identificação com a participação política; crítica ao sistema 
político partidário vigente;  a identificação do espaço público como espaço a ser 
ocupado pela comunidade escolar; participação da comunidade escolar no cuidado com 
o espaço escolar e na definição dos usos desses espaços; reflexão sobre a necessidade de 
revisão do currículo, ampliando a possibilidade de se debater temas transversais e 
contemporâneos.  Verificamos, por meio dos discursos dos discentes fluminenses, que 
as experiências políticas vividas foram significativas para estes sujeitos, na perspectiva 
da construção da identidade coletiva, da participação política, da centralidade do 
protagonismo jovem organizado e descentralizado e, por conseguinte, de seu 
engajamento como sujeitos históricos.   
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Introdução 

 

Este trabalho se debruça sobre as reivindicações de estudantes da rede básica de 

educação, do estado do Rio de Janeiro, que culminaram na ocupação de dezenas de 

escolas entre a partir do mês de março ejunho. Justifica-se sua relevância pela 

necessidade de entender os levantes atuais da juventude, que tem gerado mobilizações 

nacionais.  

Como parte de um estudo mais amplo, que discute as representações dos 

estudantes participantes do movimento de escolas ocupadas do RJ sobre participação 

política, esse trabalho tem como objetivo descrever brevemente4 o contexto das 

ocupações de escolas públicas estaduais por estudantes secundaristas, com base na 

pedagogia histórico crítica e dos fundamentos da escola do trabalho, de Pistrak. 

Consideramos que estas duas abordagens da teoria pedagógica são relevantes, 

pois ambas se respaldam em elaborações que têm a práxis humana como fundamento 

central. Pistrak desevolve seu legado a partir da experiência revolucionária russa e um 

dos objetivos educacionais vigentes na época era subsidiar a construção de sujeitos 

ativos que entendessem o seu papel no projeto de sociedade em questão. A pedagogia 

histórico-crítica, de origem brasileira, tem afinidade também com esta abordagem. 

Portanto, ajudam-nos a entender o objeto analisado. 

 

1. Ideias pedagógicas contra-hegemônicas e a Pedagogia Histórico Crítica de 

Dermeval Saviani 

 

Na obra História das ideias pedagógicas no Brasil, Saviani (2008) descreve o 

contexto em que surgem as propostas pedagógicas contra-hegemônicas no país. 

Segundo ele, a abertura democrática; a eleição de candidatos de oposição ao governo 

militar; o movimento direto já e transição para um governo federal civil; além de 

movimentações de educadores em conferências, pesquisas cientificas e etc. tiveram 

                                                            
4 O tipo de visita e observação que fizemos resultaria em muitas variáveis de análise, contudo focamos 
aqui na descrição de elementos‐chave que se relacionam mais diretamente com alguns dos 
pressupostos da pedagogia histórico‐crítica e com a pedagogia socialista de Pistrak.  



 

 
 

importante papel na emersão dessas propostas pedagógicas. Segundo o autor, 

poderíamos distinguir essas propostas em duas tendências: 

 
 

[...] uma, centrada no saber do povo e na autonomia de suas 
organizações, preconizava uma educação autônoma e, até certo 
ponto, à margem da estrutura escolar (VASCONCELOS, 1989); 
e, quando dirigida às escolas propriamente ditas, buscava 
transformá-las em espaços de expressão das ideias populares e 
de exercício da autonomia popular, valorizando o acesso das 
camadas populares ao conhecimento sistematizado. A segunda 
tendência encontrou na Revista da ANDE um canal de 
expressão e comunicação e a aglutinou representantes cuja 
orientação teórica predominante se inspirava no marxismo, 
entendido, porém com diferentes aproximações: uns mantinham 
como referência a visão liberal, interpretando o marxismo 
apenas pelo ângulo da crítica às desigualdades sociais e da 
busca de igualdade de acesso e permanência nas escolas 
organizadas com o mesmo padrão de qualidade; outros se 
empenhavam em compreender os fundamentos do materialismo 
histórico, buscando articular a educação com uma concepção 
que se contrapunha à visão liberal. (SAVIANI, 2008, p. 414-
415) 
 

 
Dentro da primeira tendência estariam o que Saviani convencionou chamar de 

pedagogias da “educação popular” e também as pedagogias da prática. As primeiras, 

propostas com inspiração na concepção libertadora que por meio de movimentos e 

camadas populares reivindicam uma educação do povo e pelo povo, para o povo e com 

o povo, sendo isso considerado o contraponto de uma educação dominante que seria da 

elite e pela elite, para o povo, mas contra o povo. Saviani destaca que essa pedagogia 

reivindica a categoria povo, em detrimento da categoria classe e que a reivindicação da 

autonomia popular parece não dar à devida importância as condições histórico-políticas. 

Por outro lado, a inspiração libertária (princípios anarquistas) é o cerne da chamada 

pedagogia da prática, que acredita que a escola negligencia o saber que deveria adotar 

como base do processo de ensino, qual seja o saber “gerado na prática social’ e se 

preocupa quase que exclusivamente com a questão da transmissão do conhecimento. 

Essas propostas utilizavam a categoria classe, não povo como na visão libertadora. Dão 

destaque ao fazer político do ato pedagógico, repercutindo questionamentos como 

“educação para quê? ”, “a favor de quem? ”. Assim sendo, buscam a solução prática de 

problemas existentes na prática social das camadas populares através de uma ação 

pedagógica articulada politicamente com interesse dessas classes (idem). 



 

 
 

Dentro da segunda tendência, que tem inspiração marxista, temos a pedagogia 

crítico social dos conteúdos, formulada por José Carlos Libâneo, que tem na “primazia 

dos conteúdos” o critério de distinção entre uma pedagogia progressista e uma 

pedagogia conservadora. Para esta proposta pedagógica a escola tem como papel 

difundir conteúdos indissociáveis das realidades sociais, ou seja, esses conteúdos de 

ensino são culturais, conteúdos de importância histórica para a humanidade, e sempre 

reavaliados com base nas realidades sociais em que vivem os alunos. Assim, o professor 

tem como papel fazer a ligação dos conhecimentos universais com a experiência prática 

dos alunos (continuidade), sem se prender a esta última, e auxiliando o aluno a 

ultrapassá-la enquanto limite (ruptura). Os métodos de ensino, a relação pedagógica 

entre professor e aluno e os pressupostos da aprendizagem são desenvolvidos de modo a 

propiciar a articulação da prática vivida pelos alunos com os conteúdos apresentados 

pelo professor, visando que o aluno supere a experiência imediata e a visão parcial.  

 
Por fim, no que se refere às manifestações na prática escolar, o 
esforço se concentrará na proposição de modelos de ensino que 
permitam estabelecer a relação conteúdos-realidades sociais, 
visando à “articulação do político e do pedagógico, aquele 
como extensão deste” (ibidem), como forma de colocar a 
educação a serviço da transformação social (SAVIANI, 2008, 
p.420). 

 

A segunda proposta apresentada por Saviani (2008) dentro das tendências 

contra-hegemônicas de orientação marxista é a sua pedagogia histórico-crítica. O autor 

explica que opta por essa denominação – pedagogia histórico-crítica – ao invés de 

utilizar denominação pensada anteriormente – pedagogia dialética – pois a segunda dá 

margem para utilizações diversas da categoria dialética (SAVIANI, 2012). 

Esta pedagogia mantém a crítica relacionada aos condicionantes sociais da 

educação, inaugurada por teorias anteriores, sem, contudo, perder de vista o movimento 

histórico que justifica as contradições do espaço escolar. Ela realiza a crítica às 

pedagogias crítico-reprodutivistas, que liam a sociedade capitalista como um fenômeno 

em si só, não suscetível a transformação. Nesse sentido, essas teorias acabavam por ter 

um caráter a-histórico e não dialético – uma crítica mecanicista – na medida em que não 

consideram que a educação faz parte da sociedade capitalista, que é contraditória e 

dinâmica, e que, dentro de si própria, tem movimentos de desgaste e possibilidade de 

enfrentamento. 



 

 
 

Saviani (2012) aponta que os pressupostos básicos de sua pedagogia histórico-

crítica são os da concepção dialética da história e seu sentido é o de compreender a 

educação no contexto histórico-objetivo e o de projetar uma proposta pedagógica 

comprometida com a transformação da sociedade e não a manutenção do status quo. 

E é justamente na base da concepção dialética marxista que se sustenta essa proposta 

pedagógica, conforme ele explicita 

 

Numa síntese bastante apertada, pode-se considerar que a 
pedagogia histórico-crítica é tributária da concepção dialética, 
especificamente na versão do materialismo histórico, tendo 
fortes afinidades, no que se refere às suas bases psicológicas, 
com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela Escola de 
Vygotsky. A educação é entendida como o ato de produzir, 
direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a 
educação é entendida como mediação no seio da prática social 
global. A prática social põe-se, portanto, como o ponto de 
partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre 
um método pedagógico que parte da prática social em que 
professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, 
porém, posições distintas, condições para que travem uma 
relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da 
solução dos problemas postos pela prática social, Aos 
momentos intermediários do método cabe identificar as 
questões suscitadas pela prática social (problematização), dispor 
os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e 
solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como 
elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse). 
(SAVIANI, 2008, p. 421) 

 

Saviani assume a tarefa de realizar investigação seguindo as trilhas filosóficas, 

históricas, econômicas e político-sociais desenvolvidas por Marx no que tange as 

condições históricas de produção da vida humana no capitalismo, já que, autores 

clássicos do pensamento marxista – como Marx, Engels, Lênin ou Gramsci – não se 

debruçaram sobre a tarefa de desenvolver uma teoria pedagógica. Ou seja, o que Saviani 

apresenta é a “elaboração de uma concepção pedagógica em consonância com a 

concepção de mundo e de homem própria do materialismo histórico” (idem, p.421), 

Na obra A pedagogia histórico-crítica no quadro das tendências críticas da 

educação brasileira, Saviani apresenta algumas das críticas – ou dicotomias como 

apresentado por ele – que foram atribuídas a sua proposta pedagógica. A primeira delas 

trata da oposição entre forma e conteúdo, classificando essa proposta como conteudista, 

como se a mesma negligenciasse os métodos pedagógicos. No entanto, o autor refuta 



 

 
 

este rótulo, e em diversos momentos já enfatizou a questão do método como questão 

central da pedagogia. Para este autor e demais pensadores do campo da Pedagogia 

histórico-crítica, como Duarte (2000), o conteúdo pedagógico é produzido socialmente e 

historicamente, o que caracteriza a sua dimensão de importância. Duarte analisa 

algumas tendências pedagógicas atuais, afins com a Escola Nova e entende que abrir 

mão do conteúdo em nome dos processos autocontemplativos de aprender a aprender, 

podem colocar em cheque o significado e a necessidade de se apropriar dos 

conhecimentos historicamente acumulados. Tentando resumir esta discussão, podemos 

pensar no seguinte problema: como pensar a nossa origem histórica brasileira, sem se 

deparar com as categorias-chave deste processo? Será que a mera espontaneidade do 

interesse discente é suficiente para a compreensão deste fenômeno tão crucial para o 

próprio entendimento dos dias atuais? 

  A segunda dicotomia trata da Socialização versus produção do saber. Para os 

críticos da pedagogia histórico-crítica, falar em socialização do saber elaborado, traria 

Saviani para o campo de pensamento durkheimiano, que vê na escola função 

socializadora. No entanto, Saviani localiza o conceito de socialização como base do 

pensamento de autores socialistas, que defendem a socialização dos meios de produção. 

A produção do saber é social, ocorre no interior das relações sociais e Saviani vê o saber 

produzido socialmente como uma força produtiva, um meio de produção que deve ser 

apropriado por toda a humanidade. Portanto, a visão marxista de Saviani, diverge da 

lógica funcionalista de Durkheim sobre a educação. Durkheim estava preocupado em 

entender a dinâmica da sociedade moderna e verificou, dentre outras coisas, como a 

coesão social então era estabelecida. Um dos pilares constatados era que havia uma 

divisão social do trabalho e esta, para ele, era um dos aspectos mantenedores desta 

coesão.  

Sabemos que uma das atribuições da escola moderna é justamente a formação de uma 

educação de classe para os distintos seguimentos da sociedade. Como já foi abordado, 

os estudos de Bourdieu vão neste sentido.  

Na contramão deste processo, o pensamento marxista, sobretudo gramsciano nos 

permite compreender que a escola pode ser um espaço de disputa de hegemonia. Logo, 

a forma de apropriação do conhecimento e a sua socialização é crucial para o 

rompimento com a estrutura de classe capitalista. Assim Saviani conclui: 

 



 

 
 

Daí a importância da escola: se a escola não permite acesso a 
esses instrumentos, os trabalhadores ficam bloqueados e 
impedidos de ascender ao nível de elaboração do saber, embora 
continuem, pela sua atividade prática real, a contribuir para a 
produção do saber. O saber sistematizado continua a ser 
propriedade privada a serviço do grupo dominante. Assim, a 
questão da socialização do saber nesse contexto, jamais poderia 
ser assimilada a visão do funcionalismo durkheimiano, porque 
se inspira toda na concepção dialética, na crítica da sociedade 
capitalista desenvolvida por Marx. (SAVIANI, 2012, p.77) 

 

 

A terceira dicotomia aparentemente encontrada na pedagogia histórico-crítica é 

saber versus consciência, como se esta proposta valorizasse mais à aquisição do saber 

do que o desenvolvimento da consciência crítica. Saviani acaba com essa falsa 

dicotomia ao lembrar que a consciência não está à margem do saber, ou seja, a 

aproximação com os instrumentos de elaboração do saber, na verdade, é a própria 

expressão elaborada da consciência de classe. Complementando essa crítica, existe outra 

que trata do Saber acabado versus saber em processo e segundo essa dicotomia, para a 

proposta histórico-crítica o saber seria algo definitivo e acabado, que só precisa ser 

transmitido. Essa dicotomia se responde e se relaciona com algumas já apresentadas 

anteriormente, e se pensarmos como Saviani (2012), que o saber é produzido 

socialmente, seria impossível falar em saber acabado, visto que a:  

 

[...]produção social do saber é histórica, portanto não é obra de 
cada geração independente das demais. O problema da 
pedagogia é justamente permitir que as novas gerações se 
apropriem, sem necessidade de refazer o processo, do 
patrimônio da humanidade, isto é, daqueles elementos que a 
humanidade já produziu e elaborou. Não podemos fazer com 
que cada criança volte à Idade da Pedra lascada para poder 
depois atingir, na idade adulta, o domínio do saber científico, tal 
como é formulado em nossa época. Esse é um aspecto que me 
parece importante considerar. O fato de falar na socialização de 
um saber supõe um saber existente, mas isso não significa que o 
saber existente seja estático, acabado. É um saber suscetível de 
transformação, mas sua própria transformação depende de 
alguma forma do domínio deste saber pelos agentes sociais. 
Portanto, o acesso a ele se impõe (p.78). 

 

Por último, apresentamos a dicotomia entre saber erudito versus saber popular 

ou ponto de partida versus ponto de chegada que entende que a pedagogia histórico-

crítica estaria valorizando a cultura erudita em detrimento da cultura popular. Saviani 



 

 
 

explica que esta é uma falsa dicotomia, já que existe penetração entre os saberes e nem 

sempre pode-se dizer que o saber considerado erudito é puramente burguês, assim como 

nem sempre a cultura tida como popular é exclusivamente popular.  

Gramsci (1986) concebe a cultura, a grosso modo, da seguinte forma: todo 

sujeito produz cultura e conhecimento. Este conhecimento pode estar ao nível do senso 

comum a priori, ou seja, desprovido de maiores reflexões, que perpassam sobretudo por 

reflexões dialéticas históricas. No entanto, este nível de conhecimento guarda aspectos 

fundamentais que podem ser elevados a um patamar de bom senso. Ou seja, o 

conhecimento elaborado, fruto de múltiplas determinações, que parte do concreto e se 

torna concreto pensado. Este saber, para Gramsci tem um potencial transformador.    

   

2. A atuação política como eixo central da formação: dialogando com os 

fundamentos da escola do trabalho. 

 

Os apontamentos de Pistrak também se demonstraram muito caros a nossa 

reflexão sobre o movimento de ocupações das escolas. As propostas de Pistrak estão 

localizadas historicamente no período da Revolução Russa, que, no campo da educação, 

exigia uma formação humana voltada para a desalienação, a busca de um bem comum 

em contraposição ao individualismo. Na visão de Pistrak esses objetivos não poderiam 

ser alcançados através das velhas formas pedagógicas, ainda que com novos conteúdos.  

Ele identificava que isso seria insuficiente para uma época revolucionária e, portanto, se 

fazia necessária a criação de propor uma mudança radical na estrutura da instituição 

escolar. Nesse sentido, sentimos a necessidade de recorrer ao autor para dialogar com as 

formas de reivindicação de transformação apontadas pelos estudantes ocupantes.  

Pistrak desenvolveu sua Escola do Trabalho fugindo dos meros ajustes ao que já 

existia e buscando então, fundar algo novo frente aos desafios do tempo vivido. Fez isso 

com base nas leis gerais que regem o conhecimento do mundo natural e social, a 

preocupação com o social, a preocupação com o atual, as leis do trabalho humano, os 

dados sobre a estrutura psicofísica dos educandos, o método dialético que atua como 

uma força organizadora do mundo. 

 Entre as questões que podemos destacar na escola pensada por Pistrak estão: a 

necessidade de desenvolver a criatividade pedagógica no professor; a compreensão das 

questões do espaço escolar à luz do método dialético; a dimensão política do trabalho 

pedagógico; a auto-organização dos jovens; 



 

 
 

A Escola do Trabalho é, portanto, concebida por Pistrak não como uma escola 

marxista, mas como resultado de uma prática pedagógica, ou seja, a sistematização de 

uma experiência concreta. Nesse sentido ela é concebida como um instrumento que 

capacita o homem a compreender seu papel nas lutas sociais (localizando a classe 

trabalhadora nessa luta contra as estruturas capitalistas). Assim, o processo pedagógico 

precisa ser organizado de modo histórico e condizente com a realidade do tempo em que 

se insere. Isso porque para Pistrak o estudo da realidade histórica está diretamente 

ligado com a localização do espaço em que o jovem se insere nas disputas e lutas 

travadas no mundo e, portanto, o conteúdo de ensino deve ter por objetivo 

instrumentalizar o estudante para a construção de uma nova sociedade.  

Sobre o estudo das ciências naturais, Pistrak propõe o ensino pelo “método dos 

complexos” – buscando superar a mera contemplação dos fenômenos e compreende-los 

de modo agrupado, em uma interdependência transformadora – visando que o 

conhecimento possa se configurar como concepções ativas.  

Outro aspecto importante apontado pelo autor, é o princípio de auto-organização 

dos alunos. Esse princípio está intimamente ligado com o desenvolvimento de 

qualidades a realidade atual, como “[...] 1) aptidão para trabalhar coletivamente e para 

encontrar espaço num trabalho coletivo; 2) aptidão para analisar cada problema novo 

como organizador; 3) aptidão para criar as formas eficazes de organização” (PISTRAK, 

2000, p. 41).  

No entanto, Pistrak nos dá as pistas sobre as formas de desenvolvimento dessas 

aptidões, quando assume que as mesmas se adquirem na prática, no próprio trabalho 

coletivo, alternando posições, entre situações de liderança, execução de tarefas, 

cooperação, entre outras.  

 

É preciso reconhecer de uma vez por todas que a criança e, sobretudo, 
o adolescente, não se preparam apenas para viver, mas já vivem uma 
verdadeira vida. Devem consequentemente organizar esta vida. A 
autoorganização deve ser para eles um trabalho sério, compreendendo 
obrigações e sérias responsabilidades. Se quisermos que as crianças 
conservem o interesse pela escola, considerando-a como seu centro 
vital, como sua organização, é preciso nunca perder de vista que as 
crianças não se preparam para se tornar membros da sociedade, mas já 
o são, tendo já seus problemas, interesses, objetivos, ideais, já estando 
ligadas à vida dos adultos e do conjunto da sociedade (PISTRAK, 
2000, p. 42-43). 

 



 

 
 

Para que a Escola do Trabalho venha a responder aos anseios de Pistrak por uma 

escola que seja educadora do povo, com o povo e para o povo, no sentido de responder 

a suas questões, ela precisa conjugar os diversos aspectos da vida das pessoas. Assim, 

uma das contribuições nesse sentido é o rompimento com a ideia de uma pedagogia 

centrada no conteúdo, avançando para uma prática pedagógica construída com os jovens 

organizada através da ação. 

 

Se a auto-organização das crianças na escola soviética não se basear 
na existência do coletivo infantil, será uma disposição abortiva. Mas, 
perguntará o leitor, qual é a escola “onde não há coletivo Infantil”. 
Isso é verdadeiro, se considerar o coletivo como reunião acidental de 
uma certa quantidade de crianças num mesmo lugar visando à 
formação, isto é, visando a algo que se refere apenas ao aspecto 
exterior de suas preocupações, um objetivo que não exprime ainda o 
interesse infantil. Mas uma certa quantidade de crianças, um simples 
agrupamento quantitativo, uma reunião acidental, não formam ainda 
um coletivo. (PISTRAK, 2000, p.176-177). 
 

 
3. Metodologia 

 

Para realização desse trabalho lançamos mão de técnicas de pesquisa qualitativa 

como a observação participante e a pesquisa virtual em redes sociais.  

A observação participante foi realizada no período entre abril e maio de 2016 em 

4 escolas estaduais. As visitas foram realizadas em dias e períodos distintos, tendo 

algumas escolas recebido mais de uma visita. As escolas foram selecionadas com 

objetivo de obter uma maior variedade no perfil dos estudantes, assim como ampliar a 

compreensão das diferenças entre as regiões do estado.  

A pesquisa em redes sociais foi feita com base em materiais levantados no 

facebook, em páginas relacionadas com a militância de estudantes do Estado do Rio de 

Janeiro. Entre as páginas investigadas estão incluídas páginas de escolas ocupadas, 

páginas de coletivos de organização das ocupações e outras similares. 

As escolas visitadas estão distribuídas geograficamente da seguinte forma: 1 

escola na Região Serrana; 1 Escola na Baixada Fluminense; 2 escolas na cidade do Rio 

de Janeiro. 

As páginas visitadas foram principalmente: a) Escolas do RJ em luta – página 

que se coloca como ponto de apoio para organização de novas ocupações de escolas, 

que centraliza divulgação de mobilizações e publica cartilhas para estudantes que 



 

 
 

objetivam se organizar.; b) Comando Ocupa Tudo; c) Secundaristas do RJ em luta; além 

de informações de outras páginas replicadas por essas páginas, perfis e comunidades. 

 

 

 

 

4. As ocupações do Estado do Rio de Janeiro 

 

As visitas que fizemos possibilitou levantas inúmeras variáveis de análise, como: 

gestão democrática da educação, questões de gênero, cooperação, organização política, 

concepção de movimento social, construção de identidade e auto organização.  

Por uma questão objetiva, não conseguiremos dar conta de tratar de todos esses 

âmbitos levantados, focaremos na questão da auto organização básicamente e na 

construção da identidade, pois é um fator fundamental existentes nas ocupações e 

também os demais aspectos estão sendo alvo de construção de uma maior elaboração 

teórica sobre.  

As escolas visitadas se situam nos municípios de Petrópolis (região serrana do 

estado Rio de Janeiro), Nova Iguaçú (região da baixada fluminense) e na própria capital 

fluminense, na região norte.     

  Em Petrópolis visitamos o Colégio Estadual Dom Pedro II, um dos mais 

tradicionais da cidade. Segundo os alunos foi a primeira vez que uma escola foi ocupada 

na cidade. Em Nova Iguaçu, foi o Instituto de Educação Rangel Pestana. Instituição 

reconhecida na região e que forma professores. Na cidade do Rio de Janeiro, fomos até 

as ocupações do Colégio Estadual Paulo Freire, no bairro do Cachambi (subúrbio da 

cidade) e o Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila (bairro de Manguinhos, 

também no subúrbio).   

Esta última foi inaugurada em 2009, como fruto do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e foi a primeira obra deste projeto inaugurado na cidade. Contou, na 

ocasião da abertura, com participação do ex presidente Lula. A escola tem uma estrutura 

muito interessante, com piscina, inclusive, além de quadros interativos e demais 

equipamentos. Porém vem sofrendo com depredação do patrimônio. A piscina virou até 

mesmo foco de dengue, devido aos mau cuidado.     

Nas escolas visitadas identificamos que os alunos se dividiram em comissões, 

responsáveis por tarefas específicas como comunicação, alimentação, atividades, entre 



 

 
 

outras. Em diversos casos foi possível verificar o apoio da comunidade local para 

manutenção das ocupações.  

Foi corriqueiro o apoio de pais de alunos também, além de uma parte importante 

da academia e de artistas, como Marisa Monte, Chico Santa Cruz e etc. Os ocupantes 

fizeram diversas plenárias e oficinas interativas com a comunidade, como sarau, 

feijoada, roda de samba, apresentaçaõ de maracatú, oficinas de teatro, além de debates 

políticos sobre a situação da educação do país, questões de gênero e etc.  

Diversos agrupamentos políticos também apoiaram o ato dos discentes 

secundaristas, a exemplo da União Brasileira dos Estaudantes Secundaristas (UBES) e 

ANEL (Assembleia Nacional de Estudantes - Livre). Isto gerou inúmeros debates nas 

diferentes unidades escolares. 

Cada visita feita nas escolas, em geral, era conduzida da seguinte forma: a gente 

comunicava os mesmos pela internet, fazíamos nossa apresentação, propomos oficinas 

de debates e diálogo e conversamos com os estudantes e alguns pais de alunos, quando 

encontrávamos. Eles descreviam os propósitos da ocupação, apresentavam suas pautas 

centrais e demandas.  

Realizamos algumas entrevistas com lideranças e/ou alunos que se dispuseram, a 

partir das falas deles foi possível realizar diversas sínteses, sobretudo, no que se refere à 

construção de uma gestão democrática na escola.   

Sobre as formas de organização é possível citar que as escolas tinham modelos 

similares de organizar as ocupações. Identificamos que os alunos se dividiram em 

comissões, responsáveis por tarefas específicas como comunicação, alimentação, 

atividades, entre outras. Existia uma 

Percebemos também que a ocupação estava sendo composta não somente por 

estudantes, mas recebendo o apoio de responsáveis de alunos e da comunidade escolar. 

Em algumas escolas, foi possível identificar a participação de grupos políticos 

organizados como coletivos, união de estudantes e partidos políticos, estes últimos 

sendo minoritários.  

As atividades realizadas eram definidas e demandadas pelos ocupantes, que, em 

geral, tinham predileção por debates e atividades culturais, em oposição ao clássico 

modelo de aulas expositivas. Sobre os temas, identificamos uma predileção por temas 

da atualidade (políticas públicas, sustentabilidade, ...), opressões (gênero, raça, LGBT), 

entre outros temas. Temas como respeito às diferenças, repudio a atitudes LGBTfóbicas 

ou machistas eram recorrentes nas conversas informais e nos espaços deliberativos dos 



 

 
 

estudantes. Foi possível notar também uma importante liderança feminina em diversas 

escolas.Esses debates demonstraram reverberar não somente enquanto aconteciam, mas 

também na vida e na prática dos ocupantes. Vejamos uma fala de aluno de uma das 

escolas ocupadas publicada em rede social: 

 

"Gente, eu vim falar sobre uma experiência que estou tendo com a 
minha escola Ocupada, Está tendo vários debates sobre questão de 
gênero, e Sobre Homofobia e Feminismo! está sendo tão gratificante 
participar disso! Então, Eu comprei um Bottom com a Bandeira LGBT 
e eu sempre ando com ele preso na blusa do lado onde o coração fica, 
que significa que eu tenho orgulho pelo o que luto, não luto só por essa 
causa e por outras que são necessárias como racismo, feminismo e etc... 
Hoje na escola um cara super simpático fez uma entrevista falando o 
que era ocupação, e eu falei tudo! e depois ele falou a respeito sobre o 
meu Bottom, e eu comecei a falar a respeito sobre LGBTFOBIA, Foi 
tão maravilhoso! Muita gente olha para mim no meio da rua andando 
com um Bottom LGBT Na blusa, eu não acho estranho! Eu sempre vou 
lutar, dependendo dos obstáculos que aparecer! Tivemos aulas de teatro 
e eu coloquei em prática a opressão sobre ser Gay, e foi Tão 
maravilhoso! Eu vou lutar até onde eu está em um negócio que se 
chama caixão! Além disso! Pode Reclamar Porque vou Lutar para ter 
Educação na escola e Colocar nessa Luta, Questões sobre Direito 
Igualitário! Se nós alunos ocupando escolas, estamos fazendo uma 
reviravolta, imagina colocar questões igualitárias nisso? Vai ser 
maravilhoso! <3 Não tenho medo de lutar e muito menos de mostrar 
quem eu sou, e que nesse mundo vim para lutar." (grifos nossos) 

  

Podemos relacionar essas reflexões levantadas pelo aluno com o proposta de 

Pistrak, na medida em que vemos que essa escola em que o aluno é protagonista de seu 

processo educacional e participa de forma ativa da construção do conteúdo abordado, 

vem a servir não somente para a formação humana, mas para a identificação com as 

lutas sociais.  

Outra questão importante está relacionada com o sentimento de pertencimento 

ao espaço ocupado e a preocupação com a manutenção do mesmo. Na maioria das 

escolas visitadas os estudantes puderam reconhecer sua escola a partir de um outro 

lugar, que não mais o daqueles que só acessavam os espaços que lhes eram permitidos. 

Foram encontradas salas nunca antes visitadas como salas de leitura e informática, que 

eram negadas a algumas turmas.  Foram encontrados inclusive materiais para serem 

feitos reparos em quadras esportivas que se encontravam sem uso e que, durante a 

ocupação foram pintadas, teladas e recuperadas pelos ocupantes. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Recuperação da quadra do Colégio Estadual Paulo Freire 

 

 

Fonte: página Ocupa Paulo Freire 

 

 

 

 A visitação às escolas por parte de não-ocupantes era controlada, tanto pelo 

cuidado necessário para garantir a segurança do movimento e integridade dos 

participantes, quanto pelo risco iminente de desocupação que se materializava em 

ameaças da secretaria de educação do estado do Rio de Janeiro (SEEDUC) e do 

movimento desocupa capitaneado por eles. A SEEDUC, que estimulou o crescimento 

deste último movimento, estimulava docentes e alunos a enfrentar os alunos ocupantes 



 

 
 

com o discurso do prejuízo ao período letivo. Diversos relatos de ataques físicos 

realizados às escolas ocupadas puderam ser conferidos em textos das ocupações e 

vídeos registrados por eles. 

 Com relação a organização regional do movimento percebemos que a maioria 

das escolas tinham um alto grau de autonomia interna, apesar de estarem em diálogo 

com outras escolas e coletivos. Identificamos que a página Escolas do RJ em Luta 

centralizava algumas informações e atuava como um apoio inicial para estudantes que 

tinham o intuito de ocupar suas escolas, mas não estavam instrumentalizados quanto aos 

passos necessários para concretizar a ocupação. Abaixo podemos ver algumas 

ilustrações da cartilha desenvolvida por esse coletivo como material de apoio para as 

ocupações: 

 

 

Figuras 2, 3, 4 e 5 – Imagens da Cartilha Escolas do RJ em Luta! 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página Escolas do RJ em Luta 

 
Conclusões 
 

Como visto, o movimento de ocupação das escolas do Rio de Janeiro, 

movimento autônomo, espontâneo e suprapartidário, se demonstrou uma experiência 

potencializadora para a transformação das relações sociais estabelecidas na escola e 

potencializadora do protagonismo dos movimentos da juventude.  

A auto-organização, defendida por Pistrak e praticada pelos alunos, foi um dos 

pontos altos do modos operandi das ocupações visitadas, demonstrando que a 

autogestão é uma ferramenta importante para a construção do processo educacional e da 

consciência crítica dos estudantes. 

A despeito das dificuldades encontradas pelos estudantes no curso das 

ocupações, é visível que todo processo desencadeou mudanças na estrutura das escolas 

e na participação dos jovens. Como exemplos desses impactos, é possível citar a criação 

de grêmios estudantis, a realização de eventos organizados pelos estudantes e a eleições 

diretas para o cargo de diretor. 
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